Augusti 2018

Hur ansöker jag/vi till John Lindgrens Fredsfond?
Detaljerad information till stipendiumsökande från John Lindgrens Fredsfond
Tack för ditt intresse att söka stipendium från John Lindgrens Fredsfond. Här följer viktig
information om ansökningsförfarandet.
Ansökan
Stipendiet riktar sig till dig som arbetar för att gagna fredssaken. Stipendiet kan delas ut till
enskilda individer eller till organisationer. I ansökan berättar du/ni vad pengarna ska
användas till. Bifoga en budget där kostnaderna redovisas samt hur mycket du/ni söker från
John Lindgrens fredsfond.
Formuläret
Fyll i formuläret som finns nedan. Formuläret ska fyllas i och skickas in digitalt tillsammans
med ansökan.
Sista dag att skicka in
Sista dag för att skicka in ansökan och ifyllt formulär är den 31 mars 2019. Mejla din ansökan
samt ifyllt formulär till info@palmecenter.se Skriv ”Ansökan John Lindgren” i ämnesraden.
Redovisning av stipendiet
Redovisningen ska bestå av en A4 sida där du/ni berättar om vad ni har gjort med pengarna.
Redovisningen skickas in senast den 31 januari året efter projektets slut. Om stipendiet
sträcker sig över en längre period kan en delrapportering skickas in.
Styrelsen
Styrelsen som läser och bedömer ansökningarna består av Jens Orback, Björn von Sydow,
Socialdemokraterna, Martin Ängeby, generalsekreterare Swedish International Liberal
Center, Lawen Redar, Socialdemokraterna och Anders Yngman, Liberalerna. Styrelsen fattar
sitt beslut om utdelning före sista april 2019. Beslutet anslås på samma hemsidor där
information om fonden annonseras. Sökande som beviljas medel kontaktas enskilt.
Frågor
Mejla info@palmecenter.se eller ring 08- 677 57 23.
Lycka till med din ansökan!
Socialdemokraterna
Liberalerna
Olof Palmes Internationella Center
Swedish International Liberal Center
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STIPENDIEANSÖKAN JOHN LINDGRENS FREDSFOND
Formuläret fylls i av sökande som söker stipendium från John Lindgrens Fredsfond.
Formuläret skickas in digitalt tillsammans med ansökan och budget. Sista dag för att skicka
in ifyllt formulär och ansökan är den 31 mars 2019. Ansökan skickas till info@palmecenter.se

Om den sökande
1. Namn
2. Personnummer
3. Telefonnummer
4. E-postadress
5. Adress
6. Kontonummer och
bank

Om ansökan
7. Kort
sammanfattning av
ansökan
8. Belopp som söks

I samband med att jag skickar in denna blankett intygar jag att jag har tagit del
av den detaljerade informationen om ansökningsförfarandet i dokument ”Hur
ansöker jag till John Lindgrens Fredsfond”.

